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CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH TOÀN CẦU CỦA FOSS 
 
 
1. Ứng dụng và Hiệu lực 
Chính sách bảo hành này và các điều khoản và điều kiện của chúng 
tôi (như được nêu rõ trên https://www.fossanalytics.com/en/news-
articles/policies/terms-and-polices) (”điều khoản”), cùng với đơn đặt 
hàng cụ thể, tạo thành một hợp đồng giữa công ty xuất hoá đơn 
FOSS và khách hàng gửi đơn đặt hàng (khi đơn đặt hàng đã được 
FOSS xác nhận). Các Điều khoản này áp dụng cho bất kỳ hoạt động 
mua, thuê hoặc cấp phép nào của (i) thiết bị, phụ tùng và vật tư tiêu 
hao của FOSS (gọi chung là “Sản phẩm”), (ii) bộ dịch vụ kỹ thuật số 
của Foss (“Dịch vụ kỹ thuật số”) (như được nêu rõ trên http: 
//www.fossanalytics.com/digital-services-documents), (iii) các dịch 
vụ đặc biệt và bảo trì dự phòng của FOSS (“Dịch vụ”) (như được 
chỉ định trên www.fossanalytics.com/PMA (“Đặc tả dịch vụ”), và (iv) 
Các giải pháp tổng thể của FOSS (như SmartCareTM) (“Giải pháp 
Tổng thể”) (như được nêu rõ trên 
http://www.fossanalytics.com/en/support/smartcare). 
Các Điều khoản này sẽ là toàn bộ thỏa thuận giữa khách hàng và 
FOSS về chủ đề được mô tả ở đây trừ khi có thỏa thuận khác bằng 
văn bản. 
2. Giới Thiệu 
Chính sách bảo hành này áp dụng cho các thiết bị, bộ phận, vật tư 
tiêu hao, phần mềm và dịch vụ của FOSS và có hiệu lực từ ngày 1 
tháng 6 năm 2022. Bảo hành này đi theo thiết bị trong toàn bộ thời 
gian bảo hành. 
 
3. Bảo Hành Thiết bị  
FOSS bảo hành các thiết bị tuân thủ theo thông số kỹ thuật được 
công bố của FOSS và không có khiếm khuyết về nguyên vật liệu và 
tay nghề như sau:  
 
Thiết bị mới: Trong thời gian 365 ngày kể từ ngày lắp đặt hoặc 425 
ngày kể từ ngày ghi trên hóa đơn tùy sự kiện nào tới trước.  
 
Thiết bị được tân trang lại: Trong thời gian 180 ngày kể từ ngày ghi 
trên hóa đơn. 
 
Nếu FOSS sửa chữa một thiết bị theo bảo hành, FOSS có quyền 
quyết định thay thế các bộ phận liên quan bằng bộ phận mới hoặc 
bộ phận tân trang lại. Thiết bị  hoặc bộ phận được sửa chữa hoặc 
thay thế sẽ được bảo hành cho đến cuối thời hạn bảo hành ban đầu 
được nêu ở trên, nhưng không sửa chữa hoặc thay thế nào sẽ kéo 
dài thời hạn bảo hành ban đầu.  
 
4. Bảo Hành Bộ Phận  
FOSS bảo hành các bộ phận do FOSS hoặc đại diện hoặc đại lý 
được ủy quyền của FOSS lắp đặt, tuân thủ theo các thông số kỹ 
thuật được công bố của FOSS và không có khiếm khuyết về nguyên 
vật liệu và tay nghề như sau: 
 
Bộ phận mới: Trong thời gian 365 ngày kể từ ngày ghi lắp đặt hoặc 
425 ngày kể từ ngày ghi trên hóa đơn tùy sự kiện nào tới trước. .  
 
Bộ phận được tân trang đã mua: Trong thời gian 180 ngày kể từ 
ngày ghi trên hóa đơn. 
Nếu FOSS sửa chữa hoặc thay thế một bộ phận được bảo hành, 
các bộ phận liên quan có thể được thay thế bằng các bộ phận mới 
hoặc tân trang lại theo quyết định của FOSS. Bộ phận được sửa 
chữa hoặc thay thế sẽ được bảo hành đến hết thời hạn bảo hành 
của bộ phận ban đầu được quy định ở trên nhưng không có sửa 
chữa hoặc thay thế sẽ kéo dài thời gian bảo hành ban đầu. 

 
5. Bảo Hành Vật Tư Tiêu Hao 
FOSS bảo hành các vật tư tiêu hao tuân thủ theo thông số kỹ thuật 
được công bố của FOSS và không có khiếm khuyết về nguyên vật 
liệu và tay nghề cho đến (i) “ngày hết hạn” được nêu hoặc (ii) 90 
ngày kể từ ngày ghi trên hóa đơn, tùy vào ngày nào đến trước. 
 
6. Bảo Hành Phần Mềm và Dịch Vụ Kỹ Thuật Số 
FOSS bảo đảm rằng phần mềm và các Dịch Vụ Kỹ Thuật Số tiêu 
chuẩn sẽ hoạt động cơ bản theo thông số kỹ thuật được công bố 
của FOSS và bất kỳ tài liệu người dùng đính kèm nào trong thời 
gian 365 ngày kể từ ngày ghi trên hóa đơn. Mọi phần mềm tùy chỉnh 
hoặc phần mềm bên thứ ba, và phiên bản phần mềm hoặc Dịch Vụ 
Kỹ Thuật Số beta và phát hành trước, được cung cấp “nguyên bản” 
mà không có bất kỳ loại bảo hành nào, bao gồm bảo hành tính 
thương mại, phù hợp với một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Mọi bảo hành phần mềm trong 
mọi thỏa thuận giấy phép phần mềm giữa FOSS và khách hàng sẽ 
ưu tiên hơn bảo hành phần mềm này.  
 
7. Bảo Hành Dịch Vụ  
Đối với các thiết bị và bộ phận được bảo hành: FOSS cung cấp các 
dịch vụ miễn phí trong thời gian bảo hành. 
 
Đối với các thiết bị không còn được bảo hành: FOSS cung cấp dịch 
vụ kịp thời và trên cơ cở cần thiết. 
 
FOSS bảo đảm tất cả các dịch vụ sẽ được thực hiện một cách 
chuyên nghiệp và hiệu quả theo các tiêu chuẩn ngành. Dịch vụ bảo 
hành có thể được cung cấp 1) tại địa điểm của khách hàng, 2) dưới 
dạng tự thay thế được FOSS hỗ trợ hoặc 3) tại địa điểm dịch vụ của 
FOSS, được FOSS cho là phù hợp. 
 
8. Trường Hợp Ngoại Lệ về Bảo Hành 
Bảo hành của FOSS theo đây không bao gồm những lỗi do: (i) Hao 
mòn thông thường, tai nạn, sử dụng sai mục đích hoặc bất kỳ sử 
dụng nào khác không tuân thủ theo tài liệu hoặc thực hành ngành 
của FOSS; (ii) khách hàng không thể cung cấp điện, khí, vật tư, điều 
kiện bảo quản, hoặc môi trường vận hành tuân thủ theo tài liệu hoặc 
thực hành ngành của FOSS; (iii) không tuân thủ theo các quy trình 
bảo trì trong tài liệu và hướng dẫn của FOSS; (iv) một người khác 
không phải FOSS hoặc đại diện được ủy quyền của FOSS sửa 
chữa hoặc bảo dưỡng; (v) các sản phẩm hoặc bất kỳ bộ phận nào 
được bảo hành được sử dụng, hoặc tiếp xúc với bất kỳ thiết bị, bộ 
phận, vật tư hoặc vật tư tiêu hao nào không phải do FOSS sản xuất, 
phân phối hoặc phê duyệt; hoặc (vi) bất kỳ sửa đổi nào không được 
FOSS phê duyệt đối với các sản phẩm được bảo hành.  
 
9. Miễn Trừ Trách Nhiệm Bảo Hành 
Chính sách bảo hành này bao gồm các biện pháp khắc phục độc 
quyền của khách hàng và nghĩa vụ duy nhất của FOSS cho bất kỳ 
vi phạm nào đối với Chính Sách Bảo Hành này. Những bảo hành 
này thay cho tất cả các bảo hành khác, được thể hiện hoặc ngụ ý, 
bao gồm nhưng không giới hạn các bảo hành được ngụ ý cho tính 
thương mại hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể. Không sửa đổi 
nào trong Chính Sách Bảo Hành này sẽ ràng buộc FOSS trừ khi 
được lập thành văn bản và có hợp đồng được Đại Diện Bán Hàng 
do FOSS ủy quyền thực thi.

 


